
 

 
 

 
 

 
Programing Fundamental Using visual Basic.Net 2015 

 (Console Applicationالنصية )املستخدم واجهات  تطبيقاتبرجمة 
 (GUI) واجهات املستخدم الرسوميةتطبيقات تصميم وبرجمة 
 ( Access 2013 & Sql Server 2014) البياناتاالتصال بقواعد 

Visual Studio.net 2015 
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 رحمة اهلل  الطاهرة......بي روح أ إلى

 طال اهلل في عمرهاأالغالية .... والدتي  إلى

 ( عزاءواأل بنائيوأالغالية عائلتي )زوجتي  إلىهداء خاص وا  

 ....عداد هذا الكتابإ اتنغغالي عنهم طيلة فتر لهم ال أقدمهًا عدر  أجد لعلي 

 / الخمسكافة الزمالء بكلية التربية إلى

 يتفترات دراس طيلةساتذة الذين علموني جيل األ إلى

 هذا الكتاب يقرألى كل من ا  و 

 ....هدي ثمرة هذا الجهد المتواضعكل هؤالء أ إلى
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  الكتابملخص 

 وفق االتي: عشر فصلا  اثنايتألف هذا الكتاب من 

ل من خل في دراسة لغات البرمجة ساسيةفصل مجموعة من المفاهيم األيقدم هذا ال :األولالفصل 

تقديم نبده مختصرة عن الحاسوب وفكرة عملة وخطوات حل المسائل البرمجية باستخدام 

 من خلل الحديث عن مكونات بيسكالاساسيات تعلم لغة نبده عن يقدم هذا الفصل  الحاسوب، كما

  .تعريف المتغيرات والثوابت وانواعهاطرق الكلمات المحجوزة فيها وهذه اللغة و

تحت ي المرئخراج في لغة البيسك دخال واإللجمل اإل يقدم هذا الفصل شرحاا وافياا  الفصل الثاني:

مجموعة من التمارين  هذا الفصل ، كما يقدم(Console Application) الكونسلتطبيقات بيئة 

مع توضيح فكرة عملها من  خراج في البرنامجدخال واإلكتابة جمل اإلحلولة لتوضيح طريقة الم

 خلل كتابة خوارزمية البرنامج ورسم المخطط االنسيابي له.

لطريقة استخدام جمل الشرط في البرنامج وهي جملة  وافياا  يقدم هذا الكتاب شرحاا  الفصل الثالث:

"IF" وكذلك جملة "Select Case" من التمرين المحلولة لتوضيح طريقة ، وكذلك يقدم مجموعة

 .عمل الجمل الشرطية في العديد من الحاالت البرمجية

لمفهوم التكرار في البرمجة من خلل دراسة جمل  وافياا  يقدم هذا الفصل شرحاا  الفصل الرابع:

مثلة المحلولة لتوضيح فكرة عمل كل حلقة من ة البيسك، كما يقدم العديد من األالتكرار في لغ

 حلقات التكرار.

 استخدام المصفوفات في لغة البيسكعن طريقة  وافياا  يقدم هذا الفصل شرحاا  :الخامسالفصل 

وفات وطرق ف، كما يقدم مجموعة من التمارين المحلولة التي توضح فكرة عمل المصالمرئي

 .تخزين واسترجاع البيانات في المصفوفات

اءات جراإلعن طريقة استخدام البرامج الفرعية ) وافياا  يقدم هذا الفصل شرحاا  :السادسالفصل 

كما يقدم مجموعة من التمارين المحلولة التي توضح فكرة عمل البرامج  البيسك،والدوال( في لغة 

 تعريفها واستدعائها في البرنامج. الفرعية وطرق

في لغة  ةالبرامج ذات الواجهات الرسومي إنشاءهذا الفصل بالشرح طريقة  يتناول :السابع الفصل

المستخدمة في تصميم  األدواتهم أخلل تقديم شرح وافي لمجموعة من من البيسك المرئي 

 .هم خصائصهاأوطرق استخدامها و الواجهات الرسومية



 

 د

 

 افياا و م هذا الفصل شرحاا حيث يقد يسبقهللفصل الذي  يعتبر هذا الفصل مكملا  :الثامنالفصل 

كما يقدم  عند التعامل مع الواجهات الرسومية، المرئي خراج في لغة البيسكلدوال اإلدخال اإل

 .لطريقة تصميم وبرمجة مجموعة متنوعة من التطبيقات ذات الواجهات الرسومية شرحاا 

م التعامل مع قواعد البيانات من خلل تقدي ألساسيات وافياا  يقدم هذا الفصل شرحاا  :التاسعالفصل 

 فصلا م وكذلك يقدم هذا الفصل شرحاا  طلبي،سجيل تطبيق عملي لتصميم قاعدة بيانات لنظام ت

رح يتم ش يسك لكيرسومية باستخدام لغة الفيجوال بلطريقة تصميم تطبيق يحتوي على واجهات 

 .بقاعدة البيانات في الفصول التالية لهذا الفصل هذا التطبيق طريقة ربط

في  التي تم تصميمهاقاعدة بيانات  إنشاءلطريقة  وافياا  هذا الفصل شرحاا  يقدم :العاشرالفصل 

 كما يقدم شرحاا  ،"Microsoft Access 3102" دارة قواعد البياناتباستخدام نظام إالتاسع 

التطبيق الذي تم تصميمه في واجهات مع  "Access"لطريقة ربط قاعدة البيانات من نوع  تفصيلياا 

 الفصل الذي يسبق هذا الفصل. 

ميمها التي تم تصقاعدة بيانات  إنشاءلطريقة  وافياا  هذا الفصل شرحاا  يقدم :الحادي عشرالفصل 

كما يقدم  ،"Microsoft sql server 3102"دارة قواعد البيانات باستخدام نظام إفي التاسع 

مع التطبيق الذي تم تصميمه  "sql server " لطريقة ربط قاعدة البيانات من نوع تفصيلياا  شرحاا 

 .التاسعفي الفصل 

ند التعامل علطريقة تصميم وبرمجة التقارير  راا مختص يقدم هذا الفصل شرحاا  :ي عشرالثانالفصل 

 .مع قواعد البيانات
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 الصفحة العنوان ت

  اآلية الكريمة -

 أ هداءاإل -

 ب ملخص الكتاب -

 د فهرس المحتويات -

 0 المقدمة -

 البيسك المرئيساسيات البرمجة ولغة أمقدمة في : األول الفصل

 2 ليتعريف الحاسب اآل 1.1

 2 المكونات المادية 1.1.1

 2 المكونات البرمجية 1.1.1

 2 فكرة عمل الحاسب اآللي 1.1

 2 الحاسب اآللي وحل المسألة 1.1

 00 التخاطب بين اإلنسان والحاسوب 1.1

 00 البرمجة 8.1

 00 لغات البرمجة 1.1

 03  بيسك المرئيلغة  1.1

 03 البيسك المرئيالمفردات والعناصر المستخدمة في لغة  1.1.1

 Declaration 02التصاريح  1.1.1

 01 المرئيبيسك الانواع البيانات في لغة  1.1.1
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 01 جمل لغة البيسك 1.1.1

 واإلخراج في تطبيقات واجهات المستخدم النصيةدخال الثاني: جمل اإل الفصل

 30 اإلدخال واإلخراج في لغة البيسك المرئي 1.1

 Read,ReadLine  30جملتي االخراج  1.1.1

 Write, WriteLine  30 جملتي االدخال 1.1.1

 33 أمثلة لكيفية تحويل الخوارزمية إلى برنامج بلغة البيسك 1.1

 واالنتقال)الشرط(  الثالث: جمل القرار الفصل

 22 جمل القرار)الشرط( واالنتقال   1.1

 22 الشرطية IFجملة  1.1
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 22 البسيطة IFجملة  1.1.1

 21 المزدوجة   IFجملة  1.1.1

 20 المتداخلة IFجملة  1.1.1

 GoTo 24جملة االنتقال  1.1

 ElseIF  21جملة 1.1
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 11 استخدامها لتكرار التنفيذ لعدد غير محدد من المرات للجملة عندالشكل العام  1.1.1
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 For ...next 12                 الشكل العام لجملة 1.1.1
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 Form 011                                        لنموذجا 1.1.1

 Button 011                                    أداة الزر  1.1.1
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 Label 011                                   أداة العنوان 1.1.1
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 012 تصدير عناصر مربع السرد إلى أداة اخري 1.1.1.1

 CheckBox 014                         مربع االختيار 1.1.1

 Menu Strip 011                    أداة شريط القوائم 5.1.1

 Tool Strip 011                    األدواتأداة شريط  7.1.1

 311 نص وصورةتغير شكل األداة إلى  1.7.1.1

 ContextMenueStrip 312أداة قائمة االختصارات 1.1..1

 ListBox 314                       القائمةصندوق أداة  11.1.1

 314 إضافة عناصر للقائمة المنسدلة 1.11.1.1



 

 ح
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 311 الصورة عرض صورة في مربع 1.11.1.1
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 FontDialog 301               أداة مربع اختيار الخط  11.1.1
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 SaveFileDialog  333 أداة مربع حوار حفظ الملفات 17.1.1

 Timer 332                                      أداة المؤقت 1.1..1

 WebBrowser 331                   أداة متصفح الويب 11.1.1

 NumericUpDown 331 األرقام           أداة تحديد  11.1.1

 ProgressBar 321                     أداة شريط التدرج 11.1.1

 GroupBox 320                               أداة التجميع 11.1.1

 DataGridView                                         323       أداة شبكة عرض البيانات  18.1.1

 الرسوميةالواجهات تطبيقات اإلدخال واإلخراج في الفصل الثامن: جمل                   

 322 دوال اإلدخال واإلخراج في الواجهات الرسومية 5

 InputBox 322                                دالة اإلدخال 1.5
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 المقدمة

 

مي سيدنا محمد النبي االاألنبياء والمرسلين  على خاتمبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم 

 ومن اتبع هداه الى يوم الدين..... وبعد الكريم وعلى اله وصحبة اجمعين

من اللغات " VBوتختصر إلى ""فيجوال بيسك"  ايضاا ويطلق عليها تعتبر لغة البيسك المرئي 

  ،األساسية التي تدرس بشكل واسع في كافة الجامعات والمعاهد العليا وكذلك المتوسطة في ليبيا

 الذي يُرجع إلى واالستخدام وعلم و التسهلة الفهم برمجة ألهمية هذه اللغة لكونها لغة  وذلك نظراا 

من خلل استخدامها للمصطلحات اإلنجليزية دون نسان )اللغة االنجليزية( قربها الشديد من لغة اإل

 ياتها لغة برمجة لها امكان ، كما تعتبر لغة البيسك المرئياالختصارفيها او  التغييرلى إ اللجوء

للنقص  اا بها السوق المحلي، ونظرالواسعة في تصميم وتنفيذ العديد من أنواع البرمجيات التي يتطل

 عوناا  ن نقوم بتأليف هذا الكتاب ليكونألُمقدمة في هذه اللغة فقد رئينا المراجع العربية االشديد في 

أعضاء  وكذلك ،لكافة طلبة وطالبات اقسام الحاسوب في مرحلة التعليم العالي في ليبيا ومرجعا 

حيث يقدم هذا الكتاب لغة البيسك من خلل تقديم العديد من األمثلة المحلولة  هيأة التدريس،

" والتي ركزنا فيها على Visual Studioباستخدام واجهة المستخدم النصية التابعة لحزمة "

 وكذلك فكرة عمل كل جملة من هذه الجمل، ريقة استخدام جمل اللغة المختلفة،لطالشرح التفصيلي 

لكتاب مجموعة من التطبيقات المحلولة باستخدام واجهة المستخدم الرسومية والتي كما يقدم هذا ا

في لغة البيسك  (GUI) الرسوميةالمستخدم واجهات وبرمجة سبقها شرحاا وافياا لطريقة تصميم 

هر يوضح اهم واش نظام طلبي ُمصغر لتطبيق ن هذا الكتاب شرحا تفصيليا المرئي، كما تضم

 و 3102من خلل اإلصدار " Accessالطرق لربط تطبيق فجوال بيسك مع قواعد البيانات "

، وكذلك قمنا من خلل هذا التطبيق بشرح طرق 3102من خلل اإلصدار  "Sql Server" كذلك

 إجراء العمليات المختلفة على البيانات المخزنة في قواعد البيانات.

ن ينفع أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا العمل، ونسأل هللا أهللا العلي القدير  من نرجووفي الختام 

 .به البلد والعباد



 

 

 

 
 
 

 السادس الفصل

 البرامج الفرعية )اإلجراءات والدوال(
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 ( البرامج الفرعية:1

من خلل متابعة كافة األمثلة التي تم تقديمها في الفصول السابقة نلحظ أن كل برنامج من هذه 

هذا البرنامج  أسطر( ويتم تنفيذ Sub Mainالبرامج يكتب بشكل كامل داخل البرنامج الرئيسي )

مكانية إول إلى أن يصل إلى السطر االخير، في هذا الفصل سوف ندرس فكرة من السطر األابتداءا 

( يتم تنفيذها فقط Sub Mainكتابة شفرات برمجية )برامج فرعية( خارج البرنامج الرئيسي )

 حين استدعائها من البرنامج الرئيسي )الدالة الرئيسية(.

Module Module1 
 
    Sub Main() 
        Statement1 
        Statement2 
        Statement3 
    End Sub 
 
End Module 

هو عبارة عن مجموعة من التعليمات البرمجية المجمعة تحت اسم واحد يطلق  البرنامج الفرعيو

عليها اسم برنامج فرعي حيث يؤدي هذا البرنامج وظيفة محددة وله بداية وله نهاية و يكتب داخل 

( وخارج البرنامج الرئيسي  Module …. End Moduleللبرنامج بين كلمتي ) الهيكل العام

(Sub Main وال يتم تنفيذه )ال بعد استدعائه من خلل كتابة اسمه في البرنامج الرئيسي وبعد إ

 تنفيذه يتم الرجوع إلى نقطة االستدعاء في البرنامج الرئيسي.

Module Module1 
    Sub Main() 
        Statement1 
        Statement2 
        Name()    ' استدعاء البرنامج الفرعي 

        Statement3 
     End Sub 
 
    Sub  Name () 
     Statement1 
     Statement2 
     Statement3 
    End sub 
End Module 

 

لبرنامج إلى من خلل تقسيم اتساعد البرامج الفرعية في تنظيم وتنسيق هيكلية البرنامج الرئيسي 

مجموعة برامج فرعية بحيث يكون لكل منها وظيفة محددة، كما تساعد في التقليل من تكرار كتابة 

 البرنامج الرئيسي

 برنامج فرعي

 البرنامج الرئيسي
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من مره( من خلل كتابتها مرة واحدة داخل  أكثرالشفرات البرمجية )في حالة الرغبة في تنفيذها 

تها( من خلل إعادة كتابة اسمها فقط، عادة كتابإكثر من مرة )دون أعادة تنفيذها إبرنامج فرعي و

( Sub proceduresاإلجراءات )ويوجد في لغة الفيجوال بيسك نوعان من البرامج الفرعية وهما 

 (:Functionsوالدوال )

 

 :Sub proceduresاإلجراءات ( 1.1

ث هي عبارة عن برامج فرعية مكونة من جملة أو مجموعة جمل برمجية لها بداية ولها نهاية بحي

( و تنفذ وظيفة معينة وال تعيد قيمة بعد انتهاء تنفيذها، حيث Sub, End Subتكتب بين جملتي )

( و تنقسم Calling codeترجع التحكم إلى السطر المنادي )السطر الذي تم عنده االستدعاء( )

 اإلجراءات حسب طريقة تعريفها إلى نوعين:

 : Non Parameterized Procedureاوالا: إجراءات ال تحتوي على معاملت 

أثناء استدعائها والشكل العام ( ثوابت أو متغيرات)وهي إجراءات ال تحتاج إلى إرسال قيم معينة 

 :لتعريفها يتمثل فيما يلي

Access_Modifier  Sub sub_name ()  

   Statement1 

   Statement2 

End Sub 

 حيث أن: 

 Access Modifier :ؤية( والتي تحدد مستوى التعامل مع اإلجراء حدود اإلجراء )قابيله الر

 حدى القيم التالية:إوتأخذ 

- Public  عام(: بحيث انه يمكن التعرف على اإلجراء )رؤية اإلجراء( واستدعائه من أي(

 ".solutionمكان داخل الـ "

- Friend  صديق(: بحيث أنه يمكن التعرف على اإلجراء )رؤية اإلجراء( واستدعائه من أي(

 ي المشروع.مكان ف

- Private ( واستدعائه من أي )خاص(: بحيث أنه يمكن التعرف على اإلجراء )رؤية اإلجراء

مكان في الموديل فقط، مع ملحظة أنه في حالة عدم تحديد مستوى الوصول فإن البرنامج 

 (.Publicسوف يعتبره عام )

 Sub." كلمة محجوزة لإلعلن عن برنامج فرعي من نوع "إجراء : 

 Sub_Name.االسم المميز لإلجراء : 
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 .عن طريق إجراء (WellCome to first Subمثال: اكتب برنامج يقوم بطباعة الرسالة التالية )

1: Module Module1 
2:    Sub x() 
3:        Console.WriteLine("WellCome to first Sub") 
4:    End Sub 
5:   Sub Main() 
6:       x() 
7:        Console.ReadKey() 
8:    End Sub 
9:End Module 

 شرح البرنامج:

 .Module1تم فيه اإلعلن عن موديل تحت اسم  السطر األول:

" Privateومستوى الوصول " Subتم فيه اإلعلن عن إجراء فرعي من نوع  السطر الثاني:

 ". "xتحت اسم

 تم فيه كتابة شفرة عرض الرسالة المطلوبة. السطر الثالث:

 .End Subتم فيه اإلعلن عن نهاية اإلجراء باستخدام الكلمة المحجوزة  ر الرابع:السط

 تم فيه تعريف البرنامج الرئيسي )الدالة الرئيسية( في البرنامج داخل الموديل. السطر الخامس:

 .()Xتم فيه كتابة شفرة استدعاء اإلجراء وذلك بكتابة اسمه متبوعا بقوسين  السطر السادس:

تمت فيه كتابة السطر الذي يقوم بإيقاف البرنامج على شاشة التنفيذ لكي يتمكن  سابع:السطر ال

 المستخدم من متابعة الناتج.

 Endتم فيه اإلعلن عن نهاية الدالة الرئيسية باستخدام الكلمات المحجوزة " السطر الثامن:

Sub." 

 ".End Module"   لمة المحجوزةتم فيه اإلعلن عن نهاية الموديل باستخدام الكـ السطر التاسع:

 (.1، 1، 1، 2، 2، 3، 1، 4، 0مع ملحظة أن ترتيب تنفيذ االسطر كما يلي: )

 :Parameterized Procedureإجراءات تحتوي على معامالت ثانياً: 

أثناء ( ثوابت أو متغيرات)معينة ( معاملت)قيم ( تمرير)وهي إجراءات تحتاج إلى إرسال 

 :العام لتعريفها يتمثل فيما يلياستدعائها والشكل 

 

Access_Modifier  Sub subname (Parameter_List)  

   Statement1 

   Statement2 

End Sub 
وتمرير بالمرجع " ByVal"يمكن تصنيف البارامترات بناءا على آلية التمرير إلى تمرير بالقيمة : ملحظة

"ByRef " وتمرير مصفوفة"ParamArray ." 
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ب برنامج يقوم بقراءة اسمك ثم يقوم بعرض رسالة ترحيب مع طباعة االسم امامها وذلك اكت: مثال

 باستخدام إجراء.

 Module Module1 
1:    Private Sub x(msg As String) 
2:        Console.WriteLine("wellCome  " & msg) 
3:    End Sub 
4:    Sub Main() 
5:        Dim ms As String 
6:        ms = Console.ReadLine 
7:        x(ms) 
8:        Console.ReadKey() 
9:    End Sub 
 End Module 

ويحتاج إلى معامل واحد من النوع النصي  Xتم فيه اإلعلن عن إجراء تحت اسم  السطر األول:

"String". 

" مدموجة مع WellComeتمت فيه كتابة جملة الطباعة لكي تتم طباعة الجملة " السطر الثاني:

 أثناء االستدعاء في الدالة الرئيسية.قيمة قيمة المعامل التي ستخصص له 

تم فيه اإلعلن عن متغير من النوع النصي )يجب أن يكون من نفس نوع  السطر الخامس: 

 المعامل الخاص باإلجراء(

ي المتغير مة وتخزينها فتم فيه كتابة جملة القراءة التي تسمح للمستخدم بإدخال قي السطر السادس:

"ms." 

" مع تمرير )إرسال( قيمة xوتمت فيه كتابة السطر الذي يقوم باستدعاء اإلجراء " السطر الثامن:

" الموجود في اإلجراء ليتم عرضها في جملة msg" لتكون مناظرة للمعامل |"msالمتغير "

 الطباعة.

 مالحظات:

رسالها في جملة االستدعاء بالمعاملت الفعلية إوالتي سيتم  تسمى المعاملت الموجودة في الدالة الرئيسية -0

 اما المعاملت الموجودة في اإلجراء تسمى بالمعاملت الصورية. 

جباري، ويجب إرسال قيمتها إلى اإلجراء، وفي حالة الرغبة في جعل إوجود المعاملت في المثال السبق  -3

" قبل كتابة اسم المعامل كما يتم كتابة القيمة Optionalختياري نقوم بتعريفة بإضافة كلمة "إالمعامل 

" بعد نوع المتغير في حالة عدم وجود قيمة مرسلة مع جملة االستدعاء على النحو =االفتراضية بعد علمة "

 التالي: 

Optional  parametername  As  datatype = defaultvalue 
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 :Function( الدوال 1.1

كونة من جملة أو مجموعة جمل برمجية لها بداية ولها نهاية بحيث هي عبارة عن برامج فرعية م

(  يتم استدعائها  لتنفذ وظيفة معينة  وبعد انتهاء End Function ،Functionتكتب بين جملتي )

( Calling codeتنفيذها تقوم بإرجاع قيمة للبرنامج المنادي )السطر الذي تم عنده االستدعاء( )

 ما هو الحال في اإلجراءات فإن الدوال يمكن أن تنقسم إلى قسمين:من نفس نوع الدالة، وك

  

 :Non Parameterized Functionsدوال ال تحتوي على معامالت اوالً: 

أثناء االستدعاء والشكل العام لها على النحو ( معاملت)وهي الدوال التي ال تحتاج إلى إرسال قيم 

 :التالي

Function Function_Name () As Type 
 

  <Function Body> 
     

  Return value or variable 

End Function  

 ( باستخدام دالة )ال تحتوي على معاملت(.01،04مثال: اكتب برنامج يقوم بجمع العددين )

Module Module1 

   Function add() As Integer 
        Dim x As Integer = 10 
        Dim y As Integer = 15 
        Dim z As Integer = x + y 
        Return z 
   End Function   
  Sub Main() 
        Dim R As Integer 
        R = add() 
        Console.WriteLine("R=" & R) 
        Console.ReadLine() 
  End Sub 
End Module 

 

 :Parameterized Functionsثانياً: دوال تحتوي على معامالت 

أثناء استدعائها والشكل العام لها على ( معاملت)قيم ( تمرير)وهي الدوال التي تحتاج إلى إرسال 

 :النحو التالي

Function Function_Name (Parameter_list) As Type 

    <Function Body> 

     Return value or varible   

End Function 

 دالة الجمع

 الدالة الرئيسية
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( باستخدام دالة بحيث يتم إرسال العددين أثناء 01،04العددين )مثال: اكتب برنامج يقوم بجمع 

 االستدعاء.

Module Module1 

Sub Main() 
        Dim R As Integer 
        R = add(10, 15) 
        Console.WriteLine("R=" & R) 
        Console.ReadLine() 
End Sub 
     
Function add(x As Integer, y As Integer) As Integer 
        Dim z As Integer = x + y 
        Return z 
End Function 
 
End Module 

 

اكتب البرنامج السابق بحيث يتم إدخال قيم االعداد عن طريق المستخدم ويتم تمريرها إلى : مثال

 .الدالة

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim a, b, r As Integer 
  1:    a = Console.ReadLine 
  2:    b = Console.ReadLine 
  3:    r = add(a, b) 
        Console.WriteLine("R=" & R) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Function add(x As Integer, y As Integer) As Integer 
        Dim z As Integer = x + y 
        Return z 
    End Function 
End Module 

كما تم في السطر رقم  على التوالي، bوقيمة  a" إدخال قيمة 3و  0حيث تم في االسطر رقم "

(  والتي تكون مناظرة لمعاملت a,b" وتمرير قيم المتغيرات لها )add" استدعاء الدالة "2"

" z" لتعود الدالة بقيمة المتغير "z( ليتم حساب المجموع وتخزينه في المتغير المحلى "x,yالدالة )

" تخزين القيمة المرجعة من الدالة 2كما تم في السطر رقم " ، " Return z من خلل السطر  "

 " ليتم طباعتها في السطر التالي.Rفي المتغير "

 ويمكن تغير الشفرة المكتوبة داخل الدالة على النحو التالي لتعطي نفس النتيجة:
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Function add(x As Integer, y As Integer) As Integer 

        Return x + y 

End Function 

 ( استدعاء البرامج الفرعية )اإلجراءات والدوال( داخل البرنامج:1.1

كما هو في الحال في الدوال الجاهزة فإنه يتم استدعاء البرامج الفرعية المعرفة من قبل المبرمج 

وب قيم المعاملت المطلعن طريق كتابة اسمها في البرنامج متبوعا بقوسين يتم بينهما كتابة 

 تمريرها إلى الدالة أن وجدت والصيغة العامة الستدعاء البرنامج الفرعي كاآلتي:

SubPrograme_name(Parameter_list)  //في حالة وجود معاملت//  

SubPrograme_name()  //في حالة عدم وجود معاملت//  

 :Passing Parameter البرامج الفرعيةتمرير المعامالت إلى  طرق( 1.1.1

( يتم تعريفها لكي تستقبل Sub or functionأن هنالك بعض  البرامج الفرعية ) كما ذكرنا سابقاا 

قيمة أو مجموعة من القيم يتم تمريرها لها أثناء استدعائها من خلل كتابة قيم أو متغيرات في 

ت عي، وتسمي المعاملجملة االستدعاء تكون مناظرة للمتغيرات المعرفة في رأس البرنامج الفر

)المتغيرات أو الثوابت( الموجودة في البرنامج الرئيسي )المكتوبة امام جملة االستدعاء( 

بالمعاملت الفعلية بينما تسمى المعاملت )المتغيرات أو الثوابت( المناظرة لها والمعرفة في رأس 

نه يجب أن أكلية مع ملحظة البرنامج الفرعي )الدالة أو اإلجراء( بالمعاملت الصورية أو الش

تتطابق المعاملت الفعلية )المكتوبة في جملة االستدعاء( والمعاملت الصورية)الموجودة في 

توجد هنالك  عدة طرق  لعملية ، ونواعها وعددها وترتيبهاأرأس الدالة أو اإلجراء( من حيث 

 : تمرير المعاملت إلى البرنامج الفرعي اهمها

(: وفيها يتم إرسال نسخة من Pass-By-Valueمرير المعاملت بالقيمة  )ت الطريقة األولى:

المعامل الفعلي إلى المعامل الصوري )الشكلي(، بمعني أن كل المعاملين )الفعلي و الشكلي( ال 

يشتركان في موقع واحد في الذاكرة وبالتالي فإن أي تغير في قيمة المعامل الشكلي )داخل البرنامج 

نتج عنها تغير في المعامل الفعلي )داخل البرنامج الرئيسي( وهذا النوع من تمرير الفرعي( ال ي

" امام اسم المعامل أثناء تعريف ByValالمعاملت يتم تطبيقه من خلل كتابة  الكلمة المحجوز"

 اإلجراء  أو الدالة، والمثال التالي يوضح فكرة إرسال المعاملت بالقيمة: 
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( يقوم بحساب Procedureوم باستدعاء برنامج فرعي من نوع إجراء  )مثال: المثال التالي يق

" يتم إرساله له أثناء االستدعاء، ومن خلل ناتج تنفيذ البرنامج و من خلل طباعة Xمربع عدد "

" قبل إرساله إلى اإلجراء  وطباعته بعد إرساله إلى اإلجراء  نلحظ أن  قيمته Xقيمة المتغير "

التي حدثت داخل اإلجراء  نظراا الن العملية التي حدثت على المتغير داخل  لم تتأثر بالعملية

 اإلجراء   تم تخزينها في موقع اخر من الذاكرة بعيد عن المتغير الفعلي.

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim x As Integer = 10 
        Console.WriteLine("The value of x before change is " & x) 
        change(x) 
                  Console.WriteLine("The value of x before change is " & x) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Sub change(ByVal y As Integer) 
        y = y * y 
    End Sub 
End Module 

The value of x before change is 10 

The value of x after change is 10 

" لم تتغير قبل جملة االستدعاء وبعد جملة Xمن خلل المثال السابق نلحظ أن قيمة المتغير "

 الستخدام اسلوب التمرير بالقيمة. اا االستدعاء وذلك نظر

المعاملت بالمرجع، تمرير المعاملت  رتمرير المعاملت بالعنوان )تمرالطريقة الثانية: 

ها يتم إرسال عنوان المعامل الفعلي )الموجود في جملة (: وفيPass-By-Referenceباإلشارة( )

االستدعاء( في الذاكرة إلى المعامل الصوري المناظر له في البرنامج الفرعي وبالتالي فإنه وفي 

هذه الحالة فإن المعامل الفعلي والمعامل الشكلي يشيران إلى نفس موقع الذاكرة )يشتركان في 

أي تغير يحدث في قيمة المعامل الشكلي فإنه سيتم تطبيق هذا موقع الذاكرة( وينتج عن ذلك أن 

التغير على المعامل الفعلي في الدالة الرئيسية وهذا النوع من تمرير المعاملت يتم تطبيقه من 

" امام اسم المعامل أثناء تعريف البرنامج الفرعي والمثال ByRefخلل كتابة  الكلمة المحجوز "

 المعاملت بالمرجع:التالي يوضح فكرة تمرير 

( يقوم بحساب Procedureمثال: المثال التالي يقوم باستدعاء برنامج فرعي من نوع إجراء )

 " يتم إرساله له أثناء االستدعاء، ومن خلل ناتج تنفيذ البرنامج و من خلل طباعةxمربع عدد "
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جراء  نلحظ أن  قيمته " قبل إرساله إلى اإلجراء  وطباعته بعد إرساله إلى اإلxقيمة المتغير "

 ن كل المتغيرين )الفعلي والشكلي( يشيران إلىتتأثر بالعملية التي حدثت داخل اإلجراء  نظراا أل

 موقع واحد في الذاكرة.

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim x As Integer = 10 
                Console.WriteLine("The value of x before change is " & x) 
              change(x) 
                  Console.WriteLine("The value of x before change is " & x) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Sub change(ByRef y As Integer) 
        y = y * y 
    End Sub 
End Module 

The value of x before change is 10 

The value of x after change is 100 

" تغيرات بعد جملة االستدعاء عنها قبل جملة Xمن خلل المثال السابق نلحظ أن قيمة المتغير "

 االستدعاء وذلك نظراا الستخدام اسلوب التمرير بالمرجع.

في حالة لم يتم تحديد طريقة التمرير هل هي بالقيمة ام بالمرجع فإن البرنامج افتراضياا سيعتبر عملية : ملحظة

 .قيمةالتمرير بال

 :Optional parmeters( البارامترات )المعامالت( االختيارية 1.1.1

الدوال و )بيسك إمكانية جعل عملية تمرير المعاملت إلى البرامج الفرعية  لتوفر لنا لغة الفيجوا

عملية اختيارية من خلل تعريف المعاملت على أساس أنها معاملت اختيارية  ( اإلجراءات

قيمة افتراضية أثناء ( المعامل)مع إعطاء هذا المتغير " Optional"المحجوزة  باستخدام الكلمة

التعريف، حيث يقوم البرنامج الفرعي باستقبال قيمة المتغير االختياري من سطر االستدعاء في 

حالة تمت كتابتها، اما في حالة عدم كتابة قيمة للمتغير االختياري في سطر االستدعاء فإن البرنامج 

ًا امام المتغير االختياري والشكل العام لتعريف يقوم  ا بتفعيل القيمة االفتراضية المعرفة مسبقا

 :برنامج فرعي بمعاملت افتراضية كالتالي

Sub sub_name(Optional parameter1 As datatype = defaultvalue) 
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ه معامل اختياري نأساس أعلى " Yمثال: في المثال التالي تم تعريف إجراء  يحتوي على المعامل "

" Y" في حالة لم يتم تمرير قيمة لهذا اإلجراء  مناظرة للمعامل "4وتم إعطاءه قيمة افتراضية "

 فإنه سيتم تمرير القيمة االفتراضية تلقائيا.

Module Module1 
    Sub Main() 
        change() 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Sub change(Optional ByVal y As Integer = 5) 
        y = y * y 
                   Console.WriteLine("The value of x before change is " & y) 
    End Sub 
End Module 

 ناتج التنفيذ في حالة عدم تمرير قيمة:

The value of y= 25 

 :يذ كالتاليمثل لإلجراء فسيكون ناتج التنف 2اما في حالة تمرير القيمة 

The value of y= 16 

----------------------------------------------------- 

( يقوم بحساب وطباعة مساحة subاكتب برنامج يقوم باستدعاء برنامج فرعي من نوع إجراء ) .0

مثلث من خلل المعادلة )مساحة المثلث = نصف القاعدة* االرتفاع( علما بأن قاعدة المثلث 

 " متر.1.4" متر وارتفاعه "5.2تساوي "

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim b As Single = 5.2 
        Dim h As Single = 6.5 
        triangle_area(b, h) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Sub triangle_area(ByVal b As Single, ByVal h As Single) 
        Dim area As Single = (0.5 * b) * h 
        Console.WriteLine("The value of area = " & area) 
    End Sub 
End Module 

( ثم يقوم باستدعاء برنامج فرعي من نوع دالة Rاكتب برنامج يقوم بقراءة نصف قطر دائرة ) .3

 (main).الرئيسية  ( على أن تتم الطباعة في الدالةAreaيقوم بحساب مساحه الدائرة )
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Module Module1 
 
    Sub Main() 
        Dim R, area As Decimal 
        Const pi = 3.14 
        Console.Write("Enter R=") 
        R = Console.ReadLine() 
        area = cir_area(R, pi) 
        Console.WriteLine("Area=" & area) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Function cir_area(Rad As Decimal, pi As Decimal) As 
Decimal 
        Return pi * (Rad ^ 2) 
    End Function 
End Module 

عداد من ( ثم يقوم باستدعاء إجراء يقوم بطباعة األnاكتب برنامج يقوم بقراءة عدد صحيح ) .2

 ( على النحو التالي:nالمستخدم )إلى العدد المدخل من قبل  0

1 
1 2  
1 2 3 
. . . n 

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim n As Integer 
        Console.Write("Enter n=") 
        n = Console.ReadLine() 
        num(n) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Sub num(ByVal x As Integer) 
        For i = 1 To x 
            For j = 1 To i 
                Console.Write(" " & j) 
            Next 
            Console.WriteLine() 
        Next 
    End Sub 
End Module 

ى ها علاعدد ثم يقوم باستدعاء داله تقوم بحساب مجموع القيم ل" 01" ةاكتب برنامج يقوم بقراء .2

 .أن تتم الطباعة في البرنامج الرئيسي
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Module Module1 
    Dim funsum As Integer = 0 
    Sub Main() 
        Dim x, sum As Integer 
        sum = 0 
        For i = 1 To 10 
            x = Console.ReadLine 
            sum = sumation(x) 
        Next 
 
        Console.WriteLine("sum=" & sum) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Function sumation(num As Integer) As Integer 
 
        funsum = funsum + num 
        Return funsum 
    End Function 
End Module 

في شركة ما )االسم، الحالة اكتب برنامج يقوم بتعريف دالة تقوم بقراءة بيانات موظف  .4

(، الراتب األساسي( وكذلك دالة أخرى تقوم بحساب صافي المرتب بحيث 0أو  1االجتماعية )

على الراتب األساسي إذا كان الموظف متزوج )الحالة االجتماعية  % 01يتم إضافة نسبة 

الموظف و ( ثم يقوم بطباعة اسم 1إذا كان غير متزوج )الحالة االجتماعية = % 4( و 0=

 الراتب األساسي وصافي المرتب عن طريق إجراء.

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim net_in, s As Decimal 
        Dim stat As Integer 
        Dim name As String 
        Console.WriteLine("Enter name") 
        name = Console.ReadLine 
        Console.WriteLine("Enter Salary") 
        s = Console.ReadLine 
        Console.WriteLine("Enter social state") 
        stat = Console.ReadLine 
        net_in = netmony(s, stat) 
        print(name, s, net_in) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Function netmony(Sal As Decimal, st As Integer) As Decimal 
        Dim com, net As Decimal 
        com = 0 
        net = 0 
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        If st = 1 Then 
            com = Sal * 0.1 
        ElseIf st = 0 Then 
            com = Sal * 0.05 
        End If 
        net = Sal + com 
        Return net 
    End Function 
  Sub print(nam As String, sal As Decimal, net_sal As Decimal) 
        Console.WriteLine("Emp name:" & nam) 
        Console.WriteLine("Emp Salary=" & sal) 
        Console.WriteLine("net salary=" & net_sal) 
  End Sub 
End Module 

اكتب برنامج يقوم باستقبال قيمة عائد مشروع تجاري وكذلك قيمة المصروفات ثم يقوم  .1

 .0:3:2باستدعاء دالة تقوم بتقسيم االرباح على شركاء المشروع الثلثة بنسبة 

Module Module1 
    Sub Main() 
        Console.WriteLine("Enter  total income") 
        Dim income As Decimal = Console.ReadLine 
        Console.WriteLine("Enter  total Masrofat") 
        Dim M As Integer = Console.ReadLine 
        Dim net_In As Decimal = income - M 
        Console.WriteLine("total income = " & income) 
        Console.WriteLine("net_income =  " & net_In) 
        Console.WriteLine("total Masrofat=" & M) 
        ok(net_In) 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
    Sub ok(net_income As Decimal) 
        Dim n1, n2, n3 As Integer 
        n1 = net_income * 1 / 6 
        n2 = net_income * 2 / 6 
        n3 = net_income * 3 / 6 
        Console.WriteLine("first = " & n1) 
        Console.WriteLine("Second = " & n2) 
        Console.WriteLine("third = " & n3) 
    End Sub 
End Module 

حساب تقوم ب اكتب برنامج يقوم بقراءة اسم الموظف وراتبه األساسي ثم يقوم باستدعاء دالة .1

من إجمالي الراتب األساسي وفي حالة تجاوز  %4صافي المرتب حيث أن قيمة الخصم تبلغ 



 البرامج الفرعية                  : السادسالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

012 
 

" دينار يقوم باستدعاء دالة أخرى تقوم بحساب صافي المرتب حيث أن 0111الراتب قيمة "

 ، ثم يقوم استدعاء دالة تقوم بطباعة االسم وصافي المرتب.%01قيمة الخصم تبلغ 

Module Module1 
    Sub Main() 
        Dim name As String 
        Dim sal As Integer 
        Dim net As Decimal 
        name = Console.ReadLine 
        sal = Console.ReadLine 
        If (sal <= 1000) Then 
            net = tax5(sal) 
            Print(name, net) 
        Else 
            net = tax10(sal) 
            Print(name, net) 
        End If 
        Console.ReadLine() 
    End Sub 
  
    Function tax5(num As Integer) As Decimal 
        Dim tax, net_sal As Decimal 
        tax = num * 0.05 
        net_sal = num - tax 
        Return net_sal 
    End Function 
    Function tax10(num As Integer) As Decimal 
        Dim tax, net_sal As Decimal 
        tax = num * 0.1 
        net_sal = num - tax 
        Return net_sal 
    End Function 
 
    Sub print(nam As String, net As Decimal) 
        Console.WriteLine("name: " & nam) 
        Console.WriteLine("net= " & net) 
    End Sub 

End Module 
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 ( البرامج الفرعية والمصفوفات:1.1

ات في من عدد المتغير لعندما درسنا موضوع المصفوفات عرفنا أن المصفوفات تستخدم للتقلي

تحت اسم واحد وبالتالي توفر ( من نوع واحد)قيم المتشابه البرنامج من خلل تخزين عدد من ال

إمكانية إدخال عدد كبير من القيم دون الحاجة لتعريف عدد مماثل لها من المتغيرات، وكما هو 

وكما نلحظ  في كافة األمثلة السابقة ( الدوال/ اإلجراءات )الحال عند استخدام البرامج الفرعية 

وفي  تتمريرها إلى البرنامج الفرعي محدود بعدد معين من البارامترا أن عدد المعاملت التي يتم

ل عدد مماث( تعريف)عدد كبير من القيم  فانه يجب استخدام ( تمرير)حالة الرغبة في إرسال 

له من المعاملت وهذا غير مجدي في حالة الرغبة في  إرسال عدد كبير من القيم، ومن ( مساوي)

لمصفوفات مع البرامج الفرعية وذلك  للتقليل من عدد المتغيرات المعرفة هنا جاءت فكرة استخدام ا

في  البرنامج الفرعي من خلل تعريف برنامج فرعي يستقبل عدد من ( معاملت) تكبارامترا

 . تالقيم المجمعة تحت اسم واحد متمثل في مصفوفة من البارامترا

 حد:( البرامج الفرعية والمصفوفات ذات البعد الوا1.1.1

ال يوجد هنالك فرق كبير بين تعريف برنامج فرعي يحتوي على مجموعة معاملت وبين  برنامج 

فرعي يحتوي على مصفوفة من المعاملت حيث أن الفرق الوحيد يكمن في تغير قائمة المعاملت 

 .بمصفوفة من المعاملت أثناء التعريف

 : ت بعد واحدالشكل العام لتعريف إجراء  يقوم باستقبال مصفوفة ذا

Access_Modifier  Sub subname (ParamArray Array_name() as data_type)  

 statement1 
 statement1 
End Sub 

:الشكل العام لتعريف دالة تقوم باستقبال مصفوفة وتقوم بإرجاع قيمة واحدة  

Function function_Name (ParamArray array_name() As data_type) As Type 
 
 
        Return value or varible 
End Function  

 :الشكل العام لتعريف دالة تقوم باستقبال مصفوفة وتقوم بإرجاع مصفوفة

Function function_Name (ParamArray array_name() As data_type) As Type 
 
        Return array_name 
End Function  
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قيم ثم يقوم بطباعة  4ء يقوم باستقبال مصفوفة مكونه من : اكتب شفرة اإلعلن عن إجرا0مثال 

 هذه القيم.

Public Sub Print(ParamArray x() As Integer) 
 
        For i = 0 To 4 
            Console.Write(x(i) & " ") 
        Next 
End Sub 

قيم ثم تقوم بإرجاع  4: اكتب شفرة اإلعلن عن دالة تقوم باستقبال مصفوفة مكونه من 3مثال 

 مجموع عناصر هذه المصفوفة.

Function summation(ParamArray s() As Integer) As Integer() 
        Dim sum As Integer 
        For i = 0 To 4 
            sum = sum + s(i) 
        Next 
        Return s 
End Function 
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 :له تمج الفرعي وإرسال مصفوفة من البارامتراالشكل العام الستدعاء البرنا

 (:Calling Subاستدعاء اإلجراء )

Sub_name(array_name)     

 (:Calling Functionاستدعاء الدالة )

 استدعاء دالة تقوم باستقبال مصفوفة وتعيد قيمة واحدة:

Variable_name= method_name(array_name)  

 : وفة وتعيد مصفوفةاستدعاء دالة تقوم باستقبال مصف

Array1_name= method_name(array2_name)  

----------------------------------------------------- 

اكتب برنامج يقوم بتخزين قيم لعناصر مصفوفة ثم يقوم باستدعاء إجراء يقوم بطباعة هذه  .1

ن تتم طباعة مجموع القيم وكذلك يقوم باستدعاء دالة تقوم بحساب مجموع هذه القيم على أ

 .القيم في البرنامج الرئيسي

Module Module1 

    Sub Main() 
        Dim arr(4) As Integer 
        Dim summ As Integer 
        arr(0) = 10 
        arr(1) = 12 
        arr(2) = 8 
        arr(3) = 11 
        arr(4) = 95 
        print(arr) 
        Console.WriteLine() 
        summ = summmation(arr) 
        Console.WriteLine("summ=" & summ) 
        Console.ReadKey() 
    End Sub 
    Public Sub print(array() As Integer) 
        For i = 0 To 4 
            Console.Write(array(i) & " ") 
        Next i 
    End Sub 
    Function summmation(array() As Integer) As Integer 
        Dim sum As Integer 
        For i = 0 To 4 
            sum = sum + array(i) 
        Next i 
        Return sum 
    End Function 
End Module  



 البرامج الفرعية                  : السادسالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

011 
 

عناصر من  4عناصر مصفوفة  مكونة من اكتب برنامج يقوم باستدعاء  دالة تقوم بقراءة  .3

النوع الصحيح ثم يقوم باستدعاء دالة أخرى تقوم بحساب المتوسط الحسابي لمجموع عناصر 

 المصفوفة كما يستدعي  إجراء  يقوم طباعة عناصر المصفوفة.

1. Module Module1 
2. Sub Main() 
3.   Dim arr(4) As Integer 
4.   Dim averg As Decimal 
5.   arr = readd() 
6.   averg = average(arr) 
7.   print(arr) 
8.   Console.WriteLine() 
9.   Console.Write("average=" & averg) 
10. Console.ReadKey() 
11. End Sub 
12. Public Sub print(array() As Integer) 
13.  For i = 0 To 4 
14.  Console.Write(array(i) & " ") 
15.  Next i 
16. End Sub 
17. Public Function average(arr() As Integer) As Decimal 
18.  Dim sum As Integer 
19.  Dim avg As Decimal 
20.  For i = 0 To 4 
21.   sum = sum + arr(i) 
22.  Next 
23.  avg = sum / 5 
24.  Return avg 
25. End Function 
26. Function readd() As Integer() 
27.  Dim array(4) As Integer 
28.  For i = 0 To 4 
29.  Console.Write(" array element " & i & "=") 
30.  array(i) = Console.ReadLine 
31.  Next i 
32. Return Array 
33. End Function 
34. End Module 

 

في المثال السابق احتجنا باإلضافة إلى الدالة الرئيسية إلى تعريف ثلثـة برامج فرعية تتمثل في 

)دالة لقراءة عناصر المصفوفة، دالة لحساب المتوسط الحسابي لعناصر المصفوفة، إجراء   

 لطباعة عناصر المصفوفة(.

 

 الدالة الرئيسية

 اجراء طباعة المصفوفة

دالة إليجاد متوسط 
 عناصر المصفوفة 

دالة قراءة 
 المصفوفة
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 تسلسل تنفيذ البرنامج السابق: 

 ".arrوالذي تم فيه حجز مواقع العناصر لمصفوفة " 2يبدأ تنفيذ البرنامج بالسطر رقم 

 تم فيه حجز موقع لتخزين متوسط مجموع عناصر المصفوفة. 2السطر رقم 

 .31دالة القراءة في السطر رقم تم فيه استدعاء دالة القراءة لينتقل التنفيذ إلى  5السطر رقم 

ال تستقبل أي معاملت وترجع مصفوفة  readوتم فيه اإلعلن عن دالة تحت اسم  31السطر رقم 

 .31من القيم حيث يبدا جسم الدالة من السطر رقم  

" ليتم فيها تخزين القيم داخل arrayوتم فيه اإلعلن عن مصفوفة تحت اسم " 31السطر رقم 

 سالها إلى الدالة الرئيسية.الدالة قبل ار

" في إدخال عناصر إلى المصفوفة forتم فيها استخدام حلقة التكرار " 20إلى  31االسطر من 

"array." 

" إلى البرنامج الرئيسي arrayثم فيه ارجاع القيم التي تم تخزينها في المصفوفة " 32السطر رقم 

في البرنامج الرئيسي من خلل جملة " arr)نقطة االستدعاء( ليتم تخزينها في المصفوفة "

 . 1لينتقل التنفيذ إلى السطر رقم    5التخصيص في السطر رقم 

تم فيه استدعاء الدالة الخاصة بحساب المتوسط الحسابي لعناصر المصفوفة كما تم  1السطر رقم 

 قل التنفيذ" إلى الدالة لحساب متوسط هذه القيم لينتarrفيه إرسال القيم المخزنة في المصفوفة "

 .17بعدها إلى السطر رقم 

" تستقبل مصفوفة من المعاملت averageوتم فيه اإلعلن عن دالة تحت اسم " 01السطر رقم 

( وترجع قيمة واحدة من النوع الكسري والتي تمثل المتوسط الحسابي arr)القيم في المصفوفة 

 . 01للمصفوفة حيث يبدا جسم الدالة من السطر رقم 

تم فيه اإلعلن عن عدد اثنان من المتغيرات المحلية )خاصة بالدالة( متغير  19و  18السطر 

 (.avg( ومتغير لتخزين متوسط مجموع العناصر )sumلتخزين مجموع عناصر المصفوفة )

" في حساب مجموع  عناصر Forتم فيها استخدام حلقة التكرار "  22الى  20االسطر من 

 المصفوفة.
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 ".avgاب المتوسط الحسابي لمجموع العناصر وتخزين النتيجة في المتغير "تم فيه حس 32السطر 

" إلى البرنامج الرئيسي avgثم فيه ارجاع القيمة التي تم تخزينها في المتغير "  32السطر رقم 

" في البرنامج الرئيسي من خلل جملة Averageالمتغير " )نقطة االستدعاء( ليتم تخزينها في 

 .7لينتقل التنفيذ إلى السطر رقم   6رقم  التخصيص في السطر

تم فيه استدعاء اإلجراء الخاص بطباعة عناصر المصفوفة، كما تم فيه إرسال القيم  7السطر رقم 

" إلى اإلجراء  الخاص بالطباعة لينتقل التنفيذ بعدها إلى السطر رقم arrالمخزنة في المصفوفة "

03. 

" والذي يستقبل مصفوفة من القيم printء تحت اسم "وتم فيه اإلعلن عن إجرا 03السطر رقم 

 . 03( حيث يبدا جسم اإلجراء  من السطر رقم arr)القيم في المصفوفة 

 " لطباعة كافة عناصر المصفوفة.forتم فيه استخدام حلقة "  04، 02،02السطر رقم 

----------------------------------------------------- 

عناصر من النوع الصحيح  01باستقبال مصفوفة احادية البعد مكونة من  اكتب برنامج يقوم .2

ثم يقوم باستدعاء إجراء لطباعة المصفوفة وكذلك استدعاء  دالة تقوم بحساب اكبر واخرى 

 لحساب اصغر قيمة كما يقوم باستدعاء دالة تقوم بطباعة اصغر واكبر قيمة.

Module Module1 
    Sub Main()   ' جراء  الرئيسيبداية اإل  

        Dim x(9) As Integer 
        Dim mx, mn As Integer 
        For i = 0 To 9 
            Console.WriteLine("Enter Element " & i & ":") 
            x(i) = Console.ReadLine 
        Next 
        printArray(x)    ' ةاستدعاءاجراء  طباعة المصفوف  

        mx = maximum(x)  ' استدعاء دالة ايجاد اكبر قيمة 

        mn = minmum(x)   ' استدعاء دالة ايجاد اصغر قيمة 

        print(mx, mn)    ' استدعاء إجراء  طباعة اكبر واصغر قيمة 

        Console.ReadLine() 
    End Sub 
 
    Public Function maximum(a() As Integer) As Integer 
        Dim max As Integer 
        max = a(0) 
        For i = 0 To 9 
            If a(i) > max Then 
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                max = a(i) 
            End If 
        Next 
        Return max 
    End Function 
    Public Function minmum(a() As Integer) As Integer 
        Dim min As Integer 
        min = a(0) 
        For i = 0 To 9 
            If a(i) < min Then 
                min = a(i) 
            End If 
        Next 
        Return min 
    End Function 
    Public Sub print(x As Integer, y As Integer) 
        Console.WriteLine("-------------------") 
        Console.WriteLine("The max Element=" & x) 
        Console.WriteLine("The min element=" & y) 
    End Sub 
    Public Sub printArray(arr() As Integer) 
        Console.WriteLine("-------------------") 
        For i = 0 To arr.Length - 1 
            Console.Write(arr(i)) 
        Next 
        Console.WriteLine() 
    End Sub 

End Module 
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 ( البرامج الفرعية والمصفوفات ذات البعدين:1.1.1

جموعة ع ماستقبال مصفوفة ذات بعدين، كما يمكن أن يرج إجراء(/دالة )يمكن للبرنامج الفرعي 

 .من القيم متمثلة في مصفوفة ذات بعدين

  :تذات بعدين من البارامترا الشكل العام لتعريف إجراء يستقبل مصفوفة

Access_Modifier  Sub subname (Array_name(,) as data_type)  

 Statements1 

 Statements2 

End Sub 

:واحدة تقوم بإرجاع قيمةالشكل العام لتعريف دالة تستقبل مصفوفة ذات البعدين و  

Function function_Name (array_name(,) As data_type) As Type 
 

<Function Body> 

        Return value or varible 
End Function  

 

 :الشكل العام لتعريف دالة تستقبل مصفوفة ذات بعدين وتقوم بإرجاع مصفوفة ذات بعدين

Function function_Name (array_name(,)As data_type) As Type(,) 
 
<Function Body> 

        Return array_name 
End Function  

 :الشكل العام الستدعاء البرنامج الفرعي وارسال مصفوفة ثنائية من البارامترات له

 تال يوجد هنالك أي اختلف بين استدعاء برنامج فرعي يستقبل مصفوفة احادية من البارامترا

 .فوفة ثنائيةأو مص

 استدعاء اإلجراء:

Sub_name(array_name)     

 :استدعاء الدالة

 استدعاء دالة تقوم باستقبال مصفوفة وتعيد قيمة واحدة 

variable_name= method_name(array_name)  

 : استدعاء دالة تقوم باستقبال مصفوفة وتعيد مصفوفة

Array1_name= method_name(array2_name)  
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( ثم يقوم باستدعاء برنامج فرعي من 2*2برنامج يقوم بإدخال مصفوفة ثنائية البعد )اكتب  .0

 نوع إجراء يقوم بطباعة هذه المصفوفة.

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim x(2, 2) As Integer 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 2 

                                       Console.WriteLine("Enter Element (" & i & "," & j & "):") 

                x(i, j) = Console.ReadLine 

            Next j 

        Next i 

        printArray(x) 

 

        Console.ReadLine() 

    End Sub 

    Public Sub printArray(arr(,) As Integer) 

        Console.WriteLine("-------------------") 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 2 

                Console.Write(arr(i, j) & " ") 

 

            Next j 

            Console.WriteLine() 

        Next i 

    End Sub 

End Module 

( ثم يقوم باستدعاء دالة تقوم بحساب 2*2صفوفة ذات بعدين )اكتب برنامج يقوم باستقبال م .3

 أكبر قيمة في المصفوفة وكذلك دالة لحساب اصغر قيمة.

Module Module1 

    Sub Main() 

        Dim array(2, 3) As Integer 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 3 

                Console.WriteLine("Enter Element (" & i & "," & j & "):") 

                array(i, j) = Console.ReadLine 

            Next j 

        Next i 

        Console.WriteLine("--------------------------") 

        Console.WriteLine("Max=" & maximum(array)) 

        Console.WriteLine("min=" & minmum(array)) 
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        Console.ReadKey() 

    End Sub 

    Public Function maximum(arr(,) As Integer) As Integer 

        Dim max As Integer 

        max = arr(0, 0) 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 3 

                If arr(i, j) > max Then 

                    max = arr(i, j) 

                End If 

            Next j 

        Next i 

        Return max 

    End Function 

    Public Function minmum(arr(,) As Integer) As Integer 

        Dim min As Integer 

        min = arr(0, 0) 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 3 

                If arr(i, j) < min Then 

                    min = arr(i, j) 

                End If 

            Next j 

        Next i 

        Return min 

    End Function 

End Module 

ة قراءة مصفوفة ذات بعدين ثم يقوم بطباعاكتب برنامج يقوم باستدعاء برنامج فرعي يقوم ب .2

 .عناصر المصفوفة في البرنامج الرئيسي

Module Module1 

    Sub Main() 

        Console.WriteLine("-------------------") 

        Dim x(2, 2) As Integer 

        x = read() 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 2 

                Console.Write(x(i, j) & " ") 

            Next j 

            Console.WriteLine() 

        Next i 
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        Console.ReadLine() 

    End Sub 

    Public Function read() As Integer(,) 

        Dim array(2, 2) As Integer 

        For i = 0 To 2 

            For j = 0 To 2 

                            Console.WriteLine("Enter Element (" & i & "," & j & "):") 

                array(i, j) = Console.ReadLine 

            Next j 

        Next i 

        Return array 

    End Function 

End Module 
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 :Sub & Function Overloadingدوال واإلجراءات ( التحميل الزائد لل8.1

( واحدة  Classتمكننا لغة الفيجوال بيسك من كتابة أكثر من برنامج فرعي بنفس االسم في فئة )

( واحد وهذا ما يعرف بالتحميل الزائد للدوال واالجراءات أي أن التحميل Moduleأو في موديل )

تابة أكثر من دالة أو أكثر من إجراء  تحمل نفس االسم الزائد للدوال أو اإلجراءات  عبارة عن ك

( لكي يتم signatureفي فئة واحدة أو في موديل واحد مع اختلف توقيع كل دالة أو إجراء  )

التميز بينها حيث يتمثل توقيع الدالة أو اإلجراء   في قائمة البارامترات الموجودة بين قوسي الدالة 

عريف أكثر من دالة بنفس االسم  أو أكثر من إجراء  بنفس االسم  أو اإلجراء ، ولكي نستطيع ت

داخل فئة واحدة  أو داخل موديل واحد فإن هذه الدوال أو اإلجراءات  المعرفة يجب أن تختلف 

 في احدى ثلثة اشياء:

 :Number of parametersعدد المعامالت  .1

لف و إجراء بنفس االسم شريطة أن تختيتيح اسلوب التحميل الزائد للمبرمج إمكانية تعريف دالة أ

 في عدد المتغيرات المعرفة في رأس الدالة أو اإلجراء.

Public Sub max(a As Integer, b As Integer) 

     <Procedure body> 

End Sub 

 

Public Sub max(x As Integer, y As Integer, z As Integer) 

    < Procedure body> 

End Sub 

 .نامج التالي يقوم بتعريف إجراءين بنفس االسم مع االختلف في عدد المعاملتالبر :مثال

Module Module1 

    Sub Main() 

        disp("a") 

        disp("a", 10) 

        Console.ReadLine() 

    End Sub 

    Public Sub disp(c As Char) 

        Console.WriteLine(c) 

    End Sub 

    Public Sub disp(c As Char, num As Integer) 

        Console.WriteLine(c & " " & num) 

    End Sub 

End Module 

 



 البرامج الفرعية                  : السادسالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

011 
 

 :Data type of parametersنوع بيانات المعامالت  .1

يتيح اسلوب التحميل الزائد للمبرمج إمكانية تعريف دالة أو إجراء بنفس االسم وبنفس عدد 

 .أن تختلف في  نوع المتغيرات المعرفة في رأس الدالة أو اإلجراء  شريطة تالبارامترا

Public Function max(arr(,) As Decmial) As Integer 

    < function  body>       

    Return value 

End Function 

 

Public Function max(arr(,) As Integer) As Integer 

        < function  body> 

        Return value 

End Function 

 .تعريف دالتين بنفس االسم مع االختلف في نوع البارامترات :مثال

Module Module1 

    Sub Main() 

        disp("a") 

        disp(10) 

        Console.ReadLine() 

    End Sub 

    Public Sub disp(c As String) 

        Console.WriteLine(c) 

    End Sub 

    Public Sub disp(num As Integer) 

        Console.WriteLine(num) 

End Sub 

 :Sequence of Data type of parametersترتيب نوع بيانات المعامالت  .1

يتيح اسلوب التحميل الزائد للمبرمج إمكانية تعريف دالة أو إجراء بنفس االسم ونفس عدد ونوع 

 كون مختلفة في ترتيب نوع المتغيرات المعرفة في رأس الدالة أو اإلجراء.المتغيرات شريطة أن ت

Public Sub max(a As Integer, b As Decmial) 

     <Procedure body> 

End Sub 

 

Public Sub max(x As decmial, y As Integer) 

    < Procedure body> 

End Sub  
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 تلف في ترتيب نوع البارامترات.تعريف إجرائيين بنفس االسم مع االخ: مثال

Module Module1 

    Sub Main() 

        disp("a", 5, 3.2) 

        disp(10, "a", 5.4) 

        Console.ReadLine() 

    End Sub 

    Public Sub disp(c As String, x As Integer, y As Double) 

        Console.WriteLine(c) 

    End Sub 

    Public Sub disp(num As Integer, c As String, y As Double) 

        Console.WriteLine(num) 

    End Sub 

End Module 

----------------------------------------------------- 
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